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Nazwa Zamawiającego: Gmina Branice 

Siedziba Zamawiającego Urząd Gminy Branice 

Kod 48-140 

Miejscowość: Branice 

Adres:  Słowackiego 3 

 

 
A. DANE WYKONAWCY: 

Pełna nazwa  

Adres  

NIP  

REGON  

KRS  

CZŁONEK KONSORCJUM / CZŁONKOWIE (jez eli dotyczy): 

Pełna nazwa   

Adres  

Dane teleadresowe na kto re nalez y przekazywac  korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem. 
Osobą upowaz nioną do kontakto w z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

Nazwisko i imię  

Telefon  

e-mail  

Adres do korespondencji (jez eli 
inny niz  adres siedziby firmy): 

 

 

 
B. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE  
I  

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE  
oferuję (-my) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
C. CENA OFERTOWA: 

CZĘŚĆ 1. 
OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO PLN   

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE             

wg załącznika nr 3.1a do SWZ 

  

CZĘŚĆ 2  
OFEROWANA WARTOŚĆ BRUTTO PLN     

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
W MIEJSCOWOŚCI JĘDRYCHOWICE                   

wg załącznika nr 3.1b do SWZ   
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UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pienięz nym RP i nie jest 
moz liwe wyliczenie ceny kon cowej, jes li komponenty ceny (ceny jednostkowe) są okres lone za pomocą 
wielkos ci mniejszych niz  1 grosz.  
Wartos ci kwotowe ujęte jako wielkos ci matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu 
po przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkos ci w polskim systemie monetarnym powodują, 
z e tak wyraz ona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemoz liwa do wypłacenia. 
Nie moz na kogos  realnie zobowiązac  do zapłaty na jego rzecz kwoty niz szej niz  jeden grosz. 

Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą byc  podane z 
dokładnos cią do dwo ch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe 
wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po 
przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp. 

CZĘŚĆ 1. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI BLISZCZYCE 

Deklaracja Ilość 

Ilość robót drogowych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat  przez 
Wykonawcę o wartości przekraczającej 250.000,00 zł 

  

Staż pracy kierownika robót drogowych w latach od uzyskania uprawnień 
na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych i/lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych 
  

CZĘŚĆ 2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI JĘDRYCHOWICE 

Deklaracja Ilość 

Ilość robót drogowych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat  przez 
Wykonawcę o wartości przekraczającej 350.000,00 zł 

  

Staż pracy kierownika robót drogowych w latach od uzyskania uprawnień 
na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót drogowych i/lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych 
  

 

 
D. OŚWIADCZENIA: 

1. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamo wienia. 

2. Os wiadczam(-y), z e zapoznałem (zapoznalis my) się ze SWZ i nie wnoszę (wnosimy) do niej 
zastrzez en  oraz uzyskałem(uzyskalis my) konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Zapewniam(-y) termin realizacji zamo wienia: 2 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. Warunki płatnos ci: zgodne z warunkami okres lonymi w SIWZ i projekcie umowy. 
5. Uwaz amy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 08.07.2021 r. (włącznie z tym dniem); 

6. Os wiadczam(-y), z e zamo wienie wykonam(-y) samodzielnie*/przy pomocy 
Podwykonawców *,  kto rym zamierzam(-y) powierzyc  wykonanie następującej częs ci 
zamo wienia: 

NAZWA I SIEDZIBA 
PODWYKONAWCY 

ZAKRES ZLECANY PODWYKONAWCY 
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7. W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, 
które zostaną powierzone Podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona 
zamówienie samodzielnie.  

8. Os wiadczam(-y), z e akceptuję(-jemy) istotne postanowienia umowy zawarte w SIWZ i 
zobowiązuję  (-jemy) się, w przypadku wyboru mojej(naszej) oferty, do zawarcia umowy na 
warunkach wymienionych w istotnych postanowieniach umowy, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Informuję(-jemy), z e wybo r przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzic  do 
powstania  u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

10. Jez eli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję(-jemy), iz  dotyczy on: 

Lp. Nazwa (rodzaj) usługi Wartos c  bez kwoty 
podatku 

1   

11. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, przedstawiam(-y) w załączeniu wymagane 
os wiadczenia  wymienione w SWZ.  

12. Os wiadczamy iz  nasze dokumenty  KRS / CEIDG* są dostępne: 

a.  za pomocą bezpłatnych i ogo lnodostępnych baz danych*, 
b. są w posiadaniu zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamo wienia 

publicznego nr sprawy ...............................................* 
c. są aktualne na dzien  składania ofert, są dołączone do oferty* 

13. Wykonawca os wiadcza, z e jest : 

mikroprzedsiębiorstwem ☐  

małym przedsiębiorstwem lub s rednim przedsiębiorstwem ☐ 

duz ym przedsiębiorstwem  ☐ 
( właściwe zaznaczyć) 

14. W przypadku wyboru mojej (naszej) oferty w trybie przetargu nieograniczonego  

zobowiązuję(my) się podpisać umowę z Zamawiającym wg  wzoru umowy stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ w terminie i miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. 

15. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu** 

16. Oświadczam(-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
* - niepotrzebne skreślić) 

** W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 

lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez 

jego wykreślenie) 
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E. ZASTRZEŻENIE DANYCH 
Niniejszym  zastrzegam (-my)  
(UWAGA! jeżeli Wykonawca nie zastrzega, wpisać NIE DOTYCZY)  
informacje zawarte w naszej ofercie, kto re stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą byc  
ujawnione innym uczestnikom postępowania: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Uzasadnienie zastrzez enia ww. informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa,  zostało załączone do 
naszej  oferty. 

 
F. SPIS TREŚCI: 

Integralną częs c  oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ,  

albo 

2. Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliszczyce”– wypełniony 

załącznik nr 3.1a do SWZ,    

albo / i 

3. Przedmiar robót „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jędrychowice”– wypełniony 
załącznik nr 3.1b do SWZ,  

oraz  

4. Wykaz robót – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.2 do SWZ 

5. Wykaz osób – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.3 do SWZ 
6. Wykaz potencjału technicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SWZ 

7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków w postępowaniu w 

zakresie wskazanym w Rozdziale 6 i 7 SWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do 

SWZ, 

8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej – wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, 

9. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu 

potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

10. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy - jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego 

reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt h. Warunek ten 

dotyczy również odpowiednio  osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz podwykonawców. 

Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty.  

11. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat zgodnie z dyspozycją w ust. 1 lit. b 

niniejszego podrozdziału. 

12. zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
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nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zgodnie z 

dyspozycja zawartą w ust. 1 lit. c niniejszego podrozdziału. 

13. Potwierdzenie zabezpieczenia lub wpłaty wadium. 

14. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.  

15. Inne --- 

 

 

 

Miejscowos c  i data 

Niniejsze os wiadczenie składane pod rygorem niewaz nos ci, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym wraz z ofertą. 
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